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N01 SUCCESE ЛЕЕ CEFERIȘTILOR
întrecerea

Muncitorii ceferiști din seatorul 
R.C.M, Petroșani, îndrumați 
de către organizația de partid, se 
străduiesc ca în întrecerea socia
listă să îndeplinească și să de
pășească sarcinile ce le stau în 
față. Astfel, indicativul tone în
cărcate și expediate a fost depășit 
pe prima jumătate a lunii mai, 
expediindu-se în plus aproape 
15.000 tone. Rulajul vagonului de. 
marfă a scăzut cu 4 la sută, iar 
cursa goală cu 7 la sută.

Datorită încărcării vagoanelor 
la capacitatea maximă, sarcina sta
tică a crescut, economisindu-se în 
această perioadă peste 100 va
goane a 20 tone.

Realizări însemnate s-au obtinuc

Trenul a ajuns la timp
Depoului de locomo- 
Petroșani continuă eu 
întrecerea socialistă 

trecute.

Colectivul 
tive C.F.R. 
însuflețire 
Intr-una din diminețile 
din, stația C.F.R. Petroșani triaj s-a
anunț -a,'că trenul nr. 2673 a fost 
compus din vagoane de tonaj spo 
rit încărcate cu cărbune.

Operatorul de servici, 
gătura cu mecanicii de 
motivele 150.1013 ; 
150.1079 întrebă pe aceștia dacă , I. ȘTEFĂNESCU
consimt să remorce, trenul format operator R.G.T., C.F.R. Petroșani

luând ie
pe loco- 
150.1007

Locuitorii cartierului Livezeni 
din Petroșani sînt gospodari 
harnici, dornici să-și înfrumu
sețeze în continuu cartierul în 
care locuiesc. Ca urmare a re
zultatelor obținute în acțiunea 
de înfrumusețare ei au cîști-1 
gat drapelul roșu de „cel mai 
frumos cart ier “ din orașul Pe
troșani, iar locatarii din blocul 
nr. 26 au cîștigat drapelul de 
„cel mai îngrijit bloc“. De a- 
semenea, un număr de 7 res
ponsabili de scări 
tinși cu diplome.

IN CLIȘEU : Un 
tățeni fruntași în
înfrumusețare a cartierului Li
vezeni, surprinși în obiectivul

au fost dis-

grup de ce- 
munca de
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Cantități write 0 mobilă
Muncitorii din secția tîmplăru 

a întreprinderii de industrie locală 
„o August" Petroșani, au încheiat 
cu rezultate bune în muncă pri 
mele patru lunii care s-au scurs 
din acest an. Ei au livrat orga
nizațiilor comerciale din Valea 
Jiului 60 garnituri bucătărie tip 

Sibiu", 21 canapele tip „6 Au
gust" și 20 canapele tip „Carpati" 
din care 13 peste plan.

In fruntea întrecerii socialiste 
s-au situat tîmplarii din brigăzile 
conduse de Popa Petru, Crișan 
Gheorghe și Lazăr Petru care 
și-au îndeplinit ritmic sarcinile de 
plan și au 
nute pentru 
fectuate.

depus eforturi susți- 
calitatea lucrărilor e-

C. IOAN
corespondent

continuă

din 
dc 
de

si la circulația trenurilor. Nici из 
tren de călători nu a întîrziat, 
nici la îndrumare și nici în par
curs ■

La trenurile, de marfă, regula
ritatea la îndrumare a fost de sută 
la sută, iar în parcurs nu au întît- 
ziat decît 3 trenuri și acelea 
motive obiective.,. . A crescut, 
asemenea, și tonajul pe tren 
marfă.

Desfășurînd larg întrecerea 
cialistă și pe mai departe, munci
torii ceferiști 
ului Petroșani 
țină realizări 
mari.

SO-

cadrul R.C.M.- 
hotărîți să ob- 
ce în ce mai

din 
sînt 
din

I. CRIȘAN 
corespondent

cu un supratonaj de 350 tone. Cei 
trei mecanici, Rudeanu Francisc, 
Ardeleanu Vasile și Bălescu La- 
Zjăr, au primit sarcina de cinste 
care le-a fost încredințată.

Trenul cu o încărcătură de 
2350 tone cărbune remorcat de lo
comotivele conduse de mecanicii 
Rudeanu, Ardeleanu și Bălescu a 
plecat din stația C.F.R. Petroșani- 
Triaj și a ajuns la timp în stația 
Banița.

fotografic 
tincțiilor 
nească ce 
cute la 
troșanl.

după primirea dis • 
în adunarea cetățe- 
a avut loc zilele tre- 
Teatrul de stat Pe-

♦
♦
♦ț
♦ 
»
♦
♦
♦

Deși înființată nu de mult, brigada mi
nerului Muntean Petru din sectorul II al 
minei Petrila se mimară în prezent prin
tre brigăzile fruntașe ale exploatării. Dini 
abatajul figuri în care lucrează, membrii' 
acestei brigăzi extrag zilnic cantități însem
nate de cărbune în plus. In perioada 1—17

mai, de exemplu, ei au dat peste sarcinile 
de plan mai mult de 150 tone de cărbune 
de bună calitate. Randamentul obținut de
pășește 4 tone cărbune pe. post.

IN CLIȘEU : Șeful de schimb Raicu Ro
man din brigada lui Muntean Petru citește 
ortacilor săi un articol din ziar în care se 
vorbește despre realizările brigăzii lor.
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Aco/o 
unde se pregătește 
schimbul de mîine

У
(<

\ Dimineață de primăvară. Prin 
S perdeaua de nori, o rază de soa-
> re a străbătut veselă poleind -cu ■ 
/ aur dealul Grafit și împrejurimile. ’ 
r Pe platourile din fața ansamblului J 
f de clădiri al Școlii profesionale < 
l Lupeni, grupuri de tineri au ieșit i 
( la înviorare. Ritmic, trupurile lor
s se apleacă, se răsucesc și se det
's tind pline de sănătate în aerul
> rece și curat. Începe o nouă zi
? de muncă. A sunat. In holul in- i 
r ternatului un elev cu bandă ro- , 
i șie pe braț, supraveghează tăcut .[ 
j și sever pregătirile pentru medi- < 
( tații. După puțin timp, sălile de < 
S clasă luminoase, mari și curate j
> oglindă, încep să-și primească mu- j 
? safirii obișnuiți. N-au trecut nici 1 
) Zece minute și în școală s-a stins
( orice urmă de gălăgie.
\ Aplecați deasupra manualelor, (
> muncitorii de mîine învață. Cm- < 
) rînd încep examenele de sfîrșit < 
) de an. Privirile lor parcurg cil a- 1 
f tenție frazele subliniate în cărțile ’ 
t de specialitate. Din cînd în cînd
( pe albul imaculat al filelor da ( 
( caiet creioanele fug vertiginos no ■ ( 
S tînd mici rezumate. <
( Realizare a regimului democrat, ' 
r școala profesională din Lupeni ' 
C pregătește anual sute de cadre ca- ( 
( lificate. Din Hunedoara, Cluj, , 
x București, Oltenia, Bacău și alte ( 

regiuni ale țării, fiii oamenilor. < 
/ muncii își însușesc aici meseria de ’ 
) electrician (pentru mine și term»' ' 
' centrale), lăcătuș mecanic, strun- 
( gar, frezor etc. Scrisorile de mvă ( 
( țumire trimise școlii de condu- , 
; cerile miuelar dia Vedea liuiui, , 
) ale întreprinderilor din Craiova, i 
) Cîmpulung Muscel, Electroapara- 1 
? taj București, cit și expoziția per- 
? manentă de lucrări practice exe- 
( cutate la un bun nivel tehnic vor- ' 
\ besc elocvent despre felul cum 
\ sînt pregătiți viitorii meseriași.
? O privire în catalogul anului 
( 111, an fruntaș la învățătură pe 
( școală. Nici un corigent, nici un 
t codaș, toți elevii sînt fruntași la 
\ învățătură. Profesorii Murgu A- 
S lexandru, lonescu Constantin, Po- 
) pescu Anton nu au decît cuvinte
C A. NICHIFOREL

(Continuare în pag. 3-a)
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Pe strada Con
structorilor rdin 
Petroșani au 
fost clădite 9|
blocuri frumoa
se, dintre care 6
sînt și locuite. 

IN CLIȘEU 
Vedere parțială! 
a Străzii Con
structorilor.
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A luat sfîrșit ședința 
Consiliului Superior al Agriculturii

Simbătă au luat sfîrșit lucră
rile ședinței Consiliului Supe
rior al Agriculturii.

La ședința plenară de înche- 
ieie au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Marnier, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Moghioroș, vicepre
ședinte al Consiliului rde Mi
niștri, Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Superior al A- 
griculturii, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Vicepreședinții Consiliului 
Superior al Agriculturii au pre
zentat proiectele planurilor de 
muncă ale secțiilor.

La discuțiile care au avut loc 
numeroși membri ai Consiliu-

încheierea lucrărilor 
Congresului Cooperației 

meșteșugărești
Lucrările celui de-al Ш-lea 

Congres al Cooperației mește- 
și Rărești din R. P. Rommă âu'...Ш-lea Congres al Cooperației
luat sfîrșit sîmbătă la amiază.

Trecîndu-se la ultimul' punct 
de pe ordinea de zi, delegați’ 
la congres au ales prin vot se 
creț organele conducătoare ale 
U.C.E.C.O.M. Din Consiliul 
U.C.E.C.O.M. fac parte 73 de 
membri și 11 membri supleanți.

in prima sa ședință, Consi - 
liul U.C.E.C.O.M. a ales Comi
tetul Executiv. Ca președinte 
a fost ales tov. Gheorghe Va- 
silichi, iar ca vicepreședinți to
varășii Alexe Ilie, Jean Ilie, 
Acațiu Rufei și Nagy Dezide- 
riu. Președinte al Comisiei de 
Revizie a fost ales tovarășul 
Adam Simion.
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împărtășit din expe- 
unităților în care lu-. 
și au făcut propuneri1 
îmbunătățirea proiecte- 
pîan.

lui au 
riența 
crează 
pentru 
lor de

A fost adoptat apoi în una
nimitate planul de muncă ah 
Consiliului Superior al Agri-, 
culturii pe anul 1962, care cu-: 
prinde măsurile necesare resi 
zolvării cu succes a sarcinilor 
puse de partid în fața agricul
turii, în vederea sporirii pro-: 
ducției și consolidării continue^ 
n unităților agricole socialiste?

In încheierea lucrărilor to-: 
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
a rostit o cuvîntare.

.(Agerpree)j

Delegații au adoptat în una
nimitate rezoluția celui de-al 

meșteșugărești din R. P. Ro- 
mînă.

Congresul a adresat o scri
soare Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri.

In scrisoare se spune prin
tre altele: „Salutul adresat 
Congresului nostru de către 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Consi
liului de Stat și Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romi ne, aprecierea făcută 
muncii rodnice pe care am des
fășurat-o, indicațiile extrem de 
valoroase pentru activitatea 
noastră de viitor au fost pri
mite de toți delegații cu multă 
bucurie și entuziasm și consti
tuie un puternic imbold pen
tru noi realizări. In numele 
tuturor membrilor cooperației 
meșteșugărești, noi, delegații 
la cel de-al III-lea Congres al 
Organizației noastre, asigurăm 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Consi
liul de Stat și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne că vom munci cu pa
siune și perseverență și ne vom 
consacra întreaga forță și ca
pacitate pentru înfăptuirea cu 
cinste a sarcinilor trasate coo
perației meșteșugărești de Con
gresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, pentru a 
ne aduce contribuția la mă
reața operă de desăvîrșire a 
construcției socialiste în țara 
noastră".
In încheiere, participanții au 

ovaționat îndelung 
Partidul Muncitoresc 
pentru Comitetul său 
In frunte cu tovarășul 
glie Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Gheorghe 
chi, președintele U.C.E. 
a 
a 
al

pentru 
Romîn, 
Central 
Gheor-

Vasill- 
I.C.O.M.. 

rostit cuvîntul de închidere 
celui de-al ПІ-Іеа Congres 
Cooperației meșteșugărești.

(Agerpres)



STEAGUL ROȘU

ÎLNIRI LA CLUB
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hotărît cu

toată pleni-

Jiului, cum 
din după- 
consumă în

Primăvara s-a 
multă greutate să-și ofere căl
dura, culorile, miresmele. Dar, 
în fine, iat-o în 
tudinea i

Acum in Valea 
e și firesc, multe 
amiezile libere se
mijlocul naturii întinerite. Du
pă programul de muncă, tineri 
și tinere, muncitori, ingineri, 
profesori, studenți și alți oa
meni al muncii, împreună cu 
familiile lor, își dau întîlniri. 
Sînt întîlniri fixate în mod 
tacit, în parcuri, la teatru, în 
Sălile de cinematograf, la 
bUotecă.

La clubul muncitoresc 
sindicatelor din Petroșani 
loc multe asemenea întîlniri. 
fiă vorbim despre cîteva dintre 
ele.

amintim una, la care nu vin 
decît... tete. 45 de fete. De ce 
numai fete ? Pentru că aceas
tă întilnire „de prqporție'* are 
loc in cadrul cursului de croi 
torie deschis tot in cadrul clu
bului.

Sala unde-și desfășoară ac
tivitatea acest curs nu te deo
sebește cu nimic de o sală de 
clasă. Tablă, bănci, caiete de 
notițe. Numai că, spre deose

pot 
du-
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Ai descrețit trudite frunți 
Cînd în beznă zuruiau cătușe. 
Partid iubit al celor multi 
Calvarul l-ai făcut cenușe.
Torentele de energii 
Prin lupta ta descătușate 
Vieții noi pun temelii
Iar tu imbold ne ești în toate.
Te simt, partid,

în tot ce-i nou
In tot ce astăzi înflorește
Al primăverilor ecou 
Prin tine tot mai mare crește.
Ovidiu, Paroșeni, Bicaz

T в 0
Izvor de nesecate ațele 
E alta viața noastră azi 
Și alta fața țării mele.
In satul ieri Întunecat 
Cu cei mereu flămînzi 

de 
mare rod a dat 
bogat il facem mline

pîiiie

La cercul îotoamatorilor
intr-una 'din săli își desfă

șoară activitatea unul din cele 
& cercuri ce funcționează în 
cadrul clubului: cercul foto
grafilor amatori. Am aflat de 
la instructorul cercului că aici 
vin cu regularitate să deprin
dă tainele fotografierii artis
tice 25 tovarăși, printre care 
mineri, lăcătuși, constructori, 
Studenți. Constantin Mlejniță, 
miner în sectorul I al minei 
Petrila, FranClsc Șerbân, lăcă
tuș la U.R.U.M.P., inginerul 
loan seraflnceanu de la I. F. 
Petroșani, sînt doar cîțiva din
tre cei care in fiecare marți șî 
vineri după-amiază se aplea
că cu slrgulnță asupra apa
ratului de mărit, developează 
fișe, ori își încarcă aparatele 
în vederea efectuării unor noi 
fotografii

Cînd se întîinesc 
45 de fete

Pentru că am plecat pe fi
rul îhtllnîrilor se cuvine să mai

іепія, 
exa- 
ciu- 

fond, 
unei

blre de o școală obișnuită, aici 
se învață cum se pot face ro
chii frumoase și economicoa - 
se, cămăși, bluze etc. La ca
tedră profesoara Marleta 
instructoarea cursului 
minează niște schițe 
date și care, in 
nu sînt decît... schițele
fuste. Cu un creion roșu se 
fac corecturile necesare. Tova 
rășa Emilia Pupăzan, autoarea 
schițelor, privește cu atenție 
pentru a putea evita pe viitor 
greșelile. Rînd pe rînd se pe 
rindă apoi cu planșele la co 
rectare tovarășele Zorița Flo- 
гіцп, Elisabeta Bazavan, Lu- 
creția Gălățan și altele înscri
se la acest cerc. întrebate, toa 
te cursantele apreciază ca foar
te bună inițiativa conducerii 
clubului de a organiza un curs 
de croitorie.

Scurt interviu 
de încheiere

Ca să aflăm ce întreprinde 
clubul pentru a oferi celor ca- 
re-1 vizitează clipe cu adevă
rat plăcute, am luat un scurt 

©—----------- -------
Nici o bibliotecă în afara concursului regional

Interviu tovarășului Andraș 
Carol, directorul clubului.

ÎNTREBARE : Cum își 
petrece oamenii muncii o 
pă-amiază la club ?

RĂSPUNS : In fiecare după 
amiază aici au loc manifestări 
cultural-educative bogate. Un 
loc Important il ocupă confe
rințele, seri ale fruntașilor în 
producție, , joile tineretului. 
De pildă, nu de mult a foet 
expusă conferința „Codul mo
ral al Constructorilor comunis 
mului" urmată de filmul do
cumentar „Să cunoaștem Uniu
nea Sovietică". Ca șl conferin
țele expuse anterior, între ca
re amintim „Tehnica nucleară 
în septen'al", „Spre cel mal 
înalt nivel de trai din lume", 
„Pe primul loc în explorarea 
spațiului cosmic" șl altele, ea 
a fost audiată de un public 
rfUmeros.

La club se organizează apoi 
seri de odihnă pentru sărbăto
rirea fruntașilor In producție 
de la diferite întreprinderi din 
oraș, in ultima seară de acest 
fel au fost sărbătoriți frunta
șii de la I.L.L. Petroșani. De 
asemenea, se organizează1 ac
tivități pe specific de vîrste. 
Nu de mult a avut loc o ser
bare a muncitorilor vîrstnicl 
de la U.R.U.M.P. Nu mal vor
besc de concursurile „Cine știe 
răspunde" și „Drumeții veseli" 
organizate frecvent, de joile 
tineretului, de faptul că cei ce 
vin la club pot juca șah, pot 
activa în cercul filatelic, foto, 
de artă decorativă, etc,, pot 
urca pe scenă 
artiști amatori.

ÎNTREBARE:

Primul program,
Colectivul cultural 

al comitetului de 
secție de la sectorul 
VIII — transport al 
minei Lupeni s-a 
întrunit într-o scurtă 
consfătuire.

— Să înființăm 
brigada artistică de 
agitație — a fost dc 
părere Predoșan loan, 
unul din membrii 
activului obștesc al 
sindicatului.

— Dar să nu ră- 
mînă doar pe hîrtie, 
a dat replica altul.

încă în aceea zi 
s-au discutat pro
blemele de organi
zare a brigăzi și a 
colectivului de crea
ție.

««

în calitate de

Ogorul
Și mai
Te simt partid în tot ce-i nou 
In tot ce-ii țară înflorește 
Și-al primăverilor ecou 
Prin tine crește, crește, 

crește 1
CIIJNGULESCI! MIOARA

primele succese
In „mate taină" 

creatorii Krijela Ca
rol și Negrilă Ifraii 
au întocmit progra
mul brigăzii, iar Bo- 
jin Gheorghe, Sandu 
Ioan, Stefa Vasile, 
Drotzinger Rudolf, 
Neagu Cornel și Ba
gi Vasile au înce
put repetițiile. Nici 
o săptămînă n-a tre
cut de la areea da
tă și brigada era ga
ta să-și prezinte pri
mul său program.

Și l-a prezentat în 
cadrul consfătuirii 
de producție.

Ce surpriză pen 
tru fruntașii sectoru
lui, popularizați în 
programul brigăzii, 
dar ce rușine pentru

----------------- ©-------------

cei 
zit 
„cei ce uită de trans
porturi ți de plani",.

O furtună de a - 
plauze a răsplătit pe 
artiștii amatori pen
tru primul lor pro
gram.

Primul succes a 
fost urmat de altele. 
După sectorul VIII; 
sectoarele III și IX 
nu s-pu lăsat mai 
prejos. Au înființat 
și ele brigăzi arris* 
tice de agitație.

Acum brigada ar* 
tistică de agift-ie * 
sectorului Viț pre-, 
gătește un nou pro* 
gram.

M. MICA

care și-au au* 
numele printre

hiiiiiviuu iiuuiușu iu i
In raportul prezentat la cel de-al 

IV-lea Congres al sindicatelor 
din țara noastră se sublinia că ; 
„Este necesar să muncim in așa 
fel incit fiecare bibliotecă să de
vină un centru de propagandă al 
cărți politice, tehnice științifice și 
beletristice".

Pentru lărgirea continuă a ac
tivității bibliotecilor sindicatelor și 
atragerea spre lectură a muncito
rilor, inginerilor, tehnicienilor, 
funcționarilor și membrilor lor de 
familie, Consiliul regional al sin
dicatelor organizează concursul „Bi
bliotecă fruntașă în munca de ma
să cu cartea" între toate bibliote
cile sindicatelor din regiunea Hu
nedoara.

Obiectivele acestui concurs silit : 
orientarea activității bibliotecilor 
spre o contribuție mai activă la 
răspîndirea ideologiei marxist-le- 
niniste în rîndurile maselor munci
toare, la cunoașterea, însușirea și 
traducerea în viață de către aces
tea a politicii partidului, la dez
voltarea continuă a conștiinței so
cialiste și cultivarea dragostei fa
ță de partid, la educarea în spi
ritul internaționalismului proletar.

Afară de acestea, concursul mai 
are ca obiective, popularizarea rea
lizărilor obținute de poporul mun
citor, condus de partid, în cons
truirea socialismului, însușirea cu
noștințelor științifice șî combate
rea vederilor înapoiate, a supersti
țiilor, prejudecăților și misticismu
lui, mărirea numărului de cititori 
și a cărților citite cu cel puțin 40 
la sută, însușirea de către cititori 
a tehnicii înaintate, a metodelor 
avansate folosite de fruntași în în- 
trecerea Socialistă ș.a.

La acest concurs participă toate» 
bibliotecile sindicatelor din regiu
nea noastră, și durează pînă la 31 
decembrie 1962. Analiza activității 
bibliotecilor se va face în luna iulie 
1962 și ianuarie 1963.

Ce trebuie să facă bibliotecile 
înscrise în concurs ?

Să-și alcătuiască planurile de ac
tivitate trimestriale în spiritul o- 
biectivelor prevăzute de regula
mentul concursului, să facă infor
marea operativă și sistematică a 
oamenilor muncii asupra literaturii 
marxist-leninistc, a documentelor 
partidului nostru ți ale partidelor 
comuniste și muncitorești, să or
ganizeze convorbiri individuale cu 
cititorii pentru îndrumarea lectu
rii acestora.

De asemenea, bibliotecile vor 
trebui să organizeze, in colaborare 
cu responsabilii bibliotecilor teh
nice, mobile, de casă mai multe 
acțiuni ia locurile de producție, in 
sălile de lectură, in dormitoarele 
căminelor, în blocurile de locuit 
punînd un accent mai marc pe cer
curile de citit. Să organizeze cel 
puțin 4, consfătuiri cu cititorii bi
bliotecii ' pentru popularizarea căr
ții politice, tehnice, de știință și 
beletristică, precum și a mai multor 
recenzii, prezentări de cărți, seri 
literare sau seri ghicitoare, me
dalioane literare sau procese li
terare, atrăgînd un număr cit mai 
mare de oameni ai muncii la aces
te manifestări.

Tuturor bibliotecilor clasate pe 
locul I, II și III la sfîrșitul con
cursului li se vor acorda titlul de 
„Biblioteca model" iar bibliote
carii vor fi premiați în bani.

Pentru că a 
venit vorba, ce formații artis
tice йге clubul șl cum își des
fășoară activitatea ?

RĂSPUNS : Avem un cor de 
130 persoane, 3 echipe tea
trale, o brigadă artistică de 
agitație șl orchestra de muzi
că ușoară și populară. Toate 
aceste formații au dat spec
tacole care au fost primite cu 
căldură de public. In special 
formația teatrală care a pre
zentat la Urlcanl, Vulcan 
Lonea piesa „Marele fluviu 
adună apele" s-a bucurat 
un succes deosebit.

Despre activitatea desfășu - 
rată de clubul muncitoresc al 
sindicatelor din Petroșani at 
mai fi multe de spus. Ne re< 
zumăm însă la cele de mal 
sus și la concluzia : acolo unde 
există preocupare, interes șt 
dragoste de muncă, lucrurile 
merg bine și oamenii muncii, 
dornici să învețe lucruri nod șl 
să-și afirme talentele, nu vor 
pregeta să1 vină la club.

V. CHIȘ

si
își
de

Nopțile tovapășilop mei
de RADU COSAȘU

Noul, bunăstarea materială 
șl spirituală care capătă un loc 
tot mal mare în viața oame
nilor muncii in procesul de 
construcție socialistă a țării 
noastre, ișî găsesc aici o izbu
tită ilustrare. Sint înfierate cu 
sarcasm șl vervă satirică unele 
rămășițe ale mentalității bur
gheze, cum sînt fuga de răs
pundere și carierismul.

Volumul de povestiri și schi
țe al tînărului prozator Radu 
cosașu, are o tematică axată 
îndeosebi pe problemele mora
lei comuniste și combaterii ră
mășițelor moralei burgheze. 
Locul preponderent îl ocupă 
acele povestiri in care sa- dez
bat problemele noii atitudini 
față de muncă, ale responsa
bilității personale față de co
lectiv.
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FILMUL S A P T A M I N I 1

Post-restant •
I titre 23—27 mai a.c. pe e-
* cranul cinematografului

Noiembrie" din Petroșani va ru
la noul fUm rominesc „Post-res 
tant", o producție a studioului ci 
nematografic „București".

Noul film rominesc, comedia 
în culori Post-restant, are o po
veste prea complicată pentru a fi 
relatată în cîteva cuvinte.

Să destăinuim totuși cîteva idei 
din această poveste plină de haz ■■

A cțiunea se petrece intr-un 
oraș în plină construcție: 

blocuri moderne, lumină, șantie
re în care viața clocotește tlnâră, 
optimistă.

Liliana — eroina, studentă în 
înfricoșată puțin de 

examenul de stat, îi scrie o seri

8
8
g mediană,
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soare lui Maltopol, bărbatul 
susține că o iubește.

cafti

g
8
8
5*

Inginerul Puiu Crimea, succesor g 
al apartamentului in care a stat g 
Maltopol, deschide din greșeală g 
scrisoarea Lilianei. NecunoscîmB g 
adresa lui Maltopol, Puiu CrirM g 
tea îi răspunde Lilianei, semnîttă' g 
scrisorile cu numele acestuia. g

De ce o face? Pentru că vrea/g 
s~o încurajez# pe necunoscută, s*oj g 
ajute să-și ia cu succes examenele, g

Intre timp ajung la un schimb' g 
de o sută unsprezece scrisori. A-u g 
pot urmează vizita Lilianei care-lj g 
caută pe Maltopol. Cum va ieși] g 
Puiu din această încurcătură ?i g 
„Mitică", omulețul robot pe care} g 
îl consultă acum cu înfrigurare} g 
nu-i poate sugera tînărului îndrăJ g 
gostit nici o ideie salvatoare,} g 
Deși știe să servească ceaiul, se| g 
deschidă ușa, să spună „Du sînt\ g 
Mitică", „Pălăria și paltonul} g 
d-voastră", Mitică nu știe să rei g 
descurce în labirintul sentimente-* g 
lor omenești. Dar nici cel care, g 
l-a construit, Puiu nu-și dă seama\ g 
că cea mai simplă cale pentru a| § 
rezolva problema ar fi să-i mă g 
turisească Lilianei că o iubește >i! g 
că e autorul scrisorilor- 8

- 8
fje rol va juca de aici îna/f-1 8 

te inginerul Dan, prietenul g 
lui Puiu,cum de ajunge Puiu Crin-} g 
tea să joace rolul unui versat 8 
cuceritor de inimi ? Pentru a află} 8 
răspuns la aceste întrebări tre-l 8 
buie să vedeți filmul Post-restant.} 8 
Comedia se bucură de o distrir} 8 
buție agreată de publicul nostru :i § 
furie Darie, Florentina Mosora, 
Ion Dichiseanu, Marcel Angeles- 
cu, Gr. Vasilîu-Bîrlic, Alexandru 
Giugaru, V. Tomazian, Coca An- 
dronescu și alții.
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STEAGUt ROȘU 3

Cei mai vrednici conducători auto 
primiți în

Zilele acestea, colectivului auto
bazei I.R.T.A. Petroșani i s-a de. 
cernat pentru a doua oară drape
lul de autobază fruntașă pe regiu 
ne în întrecerea soci'alistă. In pri - 
mele 4 luni ale anului, acest har
nic colectiv și-a depășit cu 5,4 
la sută planul de transport la tone 
kilometrice convenționale, a reali
zat economii de carburanți și lu- 
brifianți în valoare de 83.000 lei.brifianți în valoare

Rezultatele obți
nute în întrecerea 
socialistă sint ro 
dul muncii poli
tice desfășurate în 
rîndurile muncito 
rilor și tehnicienilor de către oi 
ganizația de bază, de către comu 
niștîi din autobază care. prin 
exemplul lor, au mobilizat intteg 
colectivul la îndeplinirea sarcini
lor de plăn. Succesele obținute se 
datotesc și faptului că organiza 
ția de partid a crescut și s-a în
tărit continuu prin primirea în 
rîndurile sale a noi membri si 
candidați de partid.

Biroul organizației de bază s-a 
preocupat de formarea unui pu
ternic activ fără de partid, com
pus din aproape 40 de muncitori, 
pe care i-a instruit cu grijă și i-a 
antrenat în diferite munci. Avînd 
în vedere că cei mai mulți con 
ducători auto și - mecanici din atu - 
lier sînt tineri, biroul s-a ocupat 
cu răspundere de creșterea și edu
carea lor. Tovarășii din activul 
fărâ,|4g partid sînt invitați la adu
nările partid deschise, în cate 
se dezbat cele mai importante pro
bleme de producție, de ridicarea 
Calificării profesionale și tespecta- 
rea legilor 

mult,

I partid
pe conducătorul auto Ecoviță 
Alexandru care, lucrînd pe o bas
culantă pe șantierul noii preparații 
din Coroiești a reușit ca lună de 
lună să-și depășească cu 30—50 
la sută planul de transport, remar- 
cîndu-se totodată prin buna între
ținere a mașinii. Fruntași în mun
că sînt și conducătorii auto Enache 
Marin, Mastan loan, Grivei Cons
tantin, care lună de lună își de

pășesc cu 20—30 
la sută sarcinile 
de producție și ob
țin economii în
semnate de com
bustibil și lubri- 

fianți. După primirea în rîndurile 
organizației de bază, comuniștii 
cate s-ău ocupat de pregătirea lor 
au continuat să se ocupe de în
drumarea noilor membri de partid. 
Ca urmare a ajutorului dat de co
muniști, toți acești membri și 
candidați de partid sînt în frun
tea întrecerii socialiste, evidențiin- 
du-se prin îndeplinirea ritmică a 
planului, prin păstrarea și îngri
jirea mașinilor, prin economisirea 
de piese de schimb.

întărirea și pe mai departe a 
organizației de bază de la auto
baza I.R.T.A. Petroșani, prin pri
mirea de noi membri și candidați 
de partid, va duce la creșterea 
continuă a puterii sale de mobili
zare a tuturor mâncătorilor la în
făptuirea sarcinilor ce-i stau în 
față.

VIATA DE PARTID

йоМм міікііііи іИкНпіе H 
oteli» іірош

Printre unitățile C.C.V.J. ca
re vor fi renovate în anii a- 
ceștia se numără și U.R.U.M.P. 
Aici hala de reparații capitale 
a utilajelor (fosta fitingărie) 
va fi mult modernizată. Feres
trele mari, ca și luminatoarele 
refăcute vor asigura pătrunde
rea luminii din plin astfel ca 
în fiecare colț să se poată lu
cra în cele mai bune condiții. 
Pentru cei care vor lucra în 
schimbul de noapte se mon
tează 140 lămpi care vor asi
gura o vizibilitate perfectă In 
orice parte a halei. Vor fi mon
tate 20 bancuri de lucru și nu
meroase mașini unelte : strun
guri, mașini de găurit, freze 
etc., iar pentru ridicarea și 
transportul diverselor utilaje 
ce se vor repara au fost mon
tate 
de 5 
rată

In
încălzită cu ajutorul a 
cazane aerocaloare care 
trimite aerul cald prin canale 
instalate în pardoseală. Atît 
pardoseala de calupuri cit și cu
lorile deschise folosite la zu 
grăveli vor crea ambianță

trei poduri rulante de 3. 
și 10 tone ca și o cale fe- 
îngustă.
timpul iernii, hala va fi 

două 
vor

de circulație. Nu 
tov. Kerekes Adal- 
membru de partid 

fața tinerilor din au-

de 
beri vechi 
a vorbit în 
to bază despre trecutul de luptă al 
Masei muncitoare din tara noa» 
tră.

Pentru întărirea continuă a rin- 
durilor organizației de bază, mai 
mul(i membri de partid au primit 
sarcina să se ocupe de pregătirea 
politico-ideologică și profesională 
a celor alai butii conducători au
to și mecanici din atelier care prin 
munca lor de zi cu zi au dovedit 
că merită încrederea de a fi pri ■ 
rniți în rîndurile candidaților și 
ale membrilor de partid. Preocu
parea contiăuâ a comuniștilor față 
de tineri a căror pregătire le-a 
fost încredințată a dat rezultate

In ultima perioadă au fost pri 
miți 9 candidați și membri de 
piSrtid. In prezent organizația de 
bază de la I.R.T.A. Petroșani nu
mără aproape 70 membri și can
didați de partid. Printre cei pri
miți recent io rîndurile candidați- 
lor și membrilor de partid amintim

Z. ȘUȘTAC

1 « 4^4'”'1

La construcția noului amfiteatru de la institutul de mine 
din Petroșani, o contribuție însemnată aduc fierar-betonlștii 
din brigada tov. Ciungulescu Marin.

IN, CLIȘEU: Sus ,pe unul din planșeurile clădirii, mais
trul Albu Constantin studiază împreună cu fierar-betonlștll 
Clungnlescu Marin și Horvath Ludovic planurile de armături 
metalice.

y-r~ijrjr L. \,' —_—_ _ - ~- -~^ — — — - - Ш Ш_ - _ _ _ _ .1 -*^-^~-

ftstrlnd curățenia orașului ne păstrăm sănătatea
Starea igienico-sanitară a 

populației și a centrelor de lo
cuit este influiențată de o se
rie de factori de mediu ca : a- 
provizionarea cu apă potabilă, 
locuințe, zone verzi, salubrita
tea publică etc. Dintre factorii 
amintiți, un rol deoeebit de 
important îl are salubritatea 
publică.

Dacă aruncăm o privire asu
pra salubrității orașelor din 
Valea Jiului se constată că a- 
ceasta a rămas incă in urmă 
față de alte orașe și localități 
Străzile, trotuarele, parcurile, 
terenurile libere de clădiri din 
jurul blocurilor noi construite 
și locurile de joacă pentru co
pii, localurile unor unități pu
blice, unele terenuri sportive 
etc. lasă mult de dorit in a- 
ceasta privință.

Aceasta se datorește in mare 
parte faptului că mulți dintre 
cetățenii localităților din Va 
lea Jiului nu păstrează cură 
țenia cum trebuie, aruncă re 
zidurile alimentare, menajere, 
hirtiile, pe trotuar, străzi, pe 

cimpurl, locuri virane etc.
De asemenea, nici unele in 

stltuții publice sau intreprln 
deri Ca T.A.P.L., O.C.L. ș. a. nu 
respectă normele de igienă pri
vind colectarea și evacuarea 
rezidurilor de ori ce fel, vă* 
ruitUl fațadelor și interioare

lor clădirilor, măturatul zilnic 
al curților și trotuarelor etc. 
Este adevărat că nici sectoa
rele I.C.O. din localități nu-și 
fac întrutotul datoria, matu
ratul străzilor în loc să se facă 
noaptea se mai face și ziua, 
evacuarea rezidurilor de la 
cetățeni se face in mod spora ■ 
die și cu mijloace neadecvate 
ș. a.

In orașe se acumulează zii 
nic o mare cantitate de resturi. 
Acestea conțin o cantitate În
semnată de substanțe organi
ce și bacterii care aruncate pe 
fie unde pot constitui un pe
ricol pentru sănătatea oame
nilor

cum ne putem feri de acest 
rău ?

in primul rînd este necesar 
ca flecare cetățean să dea a- 
jutor serviciilor de salubritate 
pentru păstrarea curățeniei în 
general. Toate resturile să fie 
adunate cu grijă șl depuse în 
cutii metalice acoperite, destl 
nate special pentru aceasta.

De asemenea, fiecare locui 
tor să se îngrijească de starea 
de curățenie a curții, spațiilor 
rezervate pentru jocul copiilor, 
a străzilor pe care circulă etc.

Cel mai frecvent obicei ca
re dă un aspect urît localită
ților noastre este aruncarea pe 
stradă a biletelor de autobuz,

a hlrtiilor, cojilor de semințe, 
cotoarelor de mere etc. Dacă 
fiecare cetățean ar arunca a- 
ceste resturi în coșurile special 
destinate, ar contribui prin a- 
ceasta la înfrumusețarea ora-; 
șului. Dacă totuși mal sint oa
meni care nu respectă aceste 
reguli elementare de Igienă 
este bine ca împotriva lor să 
se ia atitudine pe loc.

Pe lingă acestea, curățenia 
locuinței, a curților și spațiilor 
pe unde circulăm este absolut 
indispensabilă. Instituțiile și 
întreprinderile trebuie să ur
meze aceeași conduită igieni- 
co-sanitară.

Pentru a veni in sprijinul 
cetățenilor, I.O.O. are datoria 
de a dota într-un timp cit mai 
scurt toate străzile și parcurile 
cu cutii speciale pentru colec
tarea rezidurilor, să facă mă
turatul și stropitul străzilor cu 
regularitate.

In nici un caz cetățenii nu 
trebuie să considere că dacă 
există serviciile de salubritate, 
curățenia cade numai în Sarci
na acestora. El sînt aceia care 
contribuie în cea mai mare 
măsură la păstrarea curățeniei 
orașelor și prin aceasta la a- 
părarea sănătății lor.

dr. FODOH LA JOS 
medic primar igienist

'r

care va stimula acti- 
muncitorilor ce vor

penii» І.Ш.
plăcută, 
vitatea
lucra aci.

La curățătoria de piese tur
nate s-a montat deja un pod 
rulant de 7 tone care va ușura 
considerabil condițiile de lucru 
de aci. întreaga hală va fl in 
călzltă cu aer cald, vor fi mon
tate utilaje care mecanlzează 
procesul de producție (tobe 
pentru curățit piese, ferăstfae, 
pollzoare etc.).

Condiții din cele mal bune 
de lucru vor fl asigurate pen
tru muncitorii de la turnătorie 
prin modernizarea halei în ca
re lucrează. Astfel, se vor sub- 
zidi toți stilpii metalici exis- 
tenți care vor fi in&lțați plnă 
la 11,30 m. Acoperișul va fi 
d|n beton armat monolit la 
tronsoanele laterale și din la 
mele prefabricate din beton 
armat peste deschiderea cen
trală care va avea forma de 
boltă. Fațada principală (spre 
stradă) Iși va schimba complet 
aspectul. Zidăria se înlocuiește 
prin ferestre prefabricate care 
vor forma un perete-iumlnă, 
iluminatul natural al 
crescind considerabil, iar buna 
ventilare se va asigura prin 
reflectoarele montate pe aco
periș ca și prin ochiurile mo
bile din ferestrele prefabricate.

Ceva nou : In tot timpul e- 
xecutării acestui complex de 
lucrări, turnătoria va rămîne 
în funcțiune I Montarea aco
perișului se va face de pe un 
centru mobil de seînduri care 
va circula cu ajutorul a patru 
roți montate pe grinda de ru
lare. Numai după terminarea 
acoperișului nou se va trece 
la demontarea acoperișului e- 
xistent.

Sistemul 
doptat ca 
preconizat 
samblu arhitectonic de un deo
sebit efect. Acesta este rodul 
efortului depus de proiectan
tul schener Emerlc, care a- 
cordă o deosebită atenție ar
hitecturii lucrărilor industriale.

in afară de modernizarea 
halelor existente, în acest an 
la U.R.U.M.P. se vor executa 
și lucrări noi, printre care: 
prelungirea liniei de garaj 
C.F.R., montarea macaralei 
portal de 10 tone existentă la 
'depozitul de lemne Petrila, me- 
canizîndu-se astfel operațiunile 
de înoărcare-descărcare a ma
terialelor șl utilajelor etc. Prin 
lucrările ce se vor executa se 
crează' condiții mai bune de lu
cru ceea ce va duce la crește
rea producției în această Im
portantă unitate a industriei 
miniere din Valea Jiului.

Volumul conține lucrările scrise 
în perioada septembrie 1902 — 
septembrie 1903, dintre cate men
ționăm : „Scrisoare câtte un to
varăș cu privite la sarcinile noas
tre organizatorice1', „Despre Ma
nifestul Uniunii social-detnocrați- 
lor armeni11, „Problema națională, 
în programul nostru", „Către să
răcimea satelor. Explicație pentru 
țărani : ce vor sodal-democrații?“,, 
diferite materiale în legătură cu 
cel de-al II-lea Congres al
P.MS.D.R.halei

de construcție a- 
și finisajul exterior 
vot crea un an-

ihg. TURNA dumitru 
șeful serviciului producție 

I.O.M.M.

— —

Sectoare fruntașe
La mina Lonea, întrecerea 

pentru îndeplinirea ritmică a 
Sarcinilor de plan continuă, cu 
Însuflețire. Pe loc de frunte se 
situiază sectoarele IV și V. Fi
nă la data de 14 a lunii mal 
minerii din sectorul V au dat 
peste producția prevăzută 182 
tone de cărbune. Cele mai 
frumoase rezultate în cadrul 
sectorului au fost obținute de 
minerii din brigada condusă 
de Petric Simion. Muncind Cu 
un randament de 7,85 tone pe 
poet ei au extras in plus de 
pian mal bine de 100 tone de 
cărbune. Sectorul IV are Un 
plus de 62 tone de cărbune. 
De aici se evidențiază brigă
zile conduse de Birluț Clement, 
Bălăuță z. șl Cioca Vasile ca- i 
re au obținut randamente mai 
mari decit cele planificate cu 
peste 2 tone de cărbune pe 
poet.

------- —— ----------------------

ACOLO UNDE SE PREGĂTEȘTE 
SCHIMBUL

(Urmare din pag, l-a)

de laudă pentru această clasă 
Gazetele de perete, panourile evi- 
dențiaților, panoul de onoare 
popularizează zeci de nume, de 
fruntași la învățătură și din cele
lalte clase, ca de exemplu ale 
utemiștilor. Săvulescu Aurel, To- 
muf Viotel, Gheorghe Alexandru. 
Guran Vasile, Nuță loan.

— Elevii trebuie să iasă pe 
poarta școlii oameni de nădejde, 
bine calificați, capabili să contri
buie la făurirea socialismului eu 
un ceas mai devreme — spune 
tov. Guiaș Gbeorghe, secretarul 
organizației de bază P.M.R. De 
aceea profesorii, pedagogii școlii 
au hotărît să пи-și precupețească 
forțele pentru buna pregătire pro; 
fesională a elevilor.

DE MI INE
Elevii la rîndul lor nu s-au 

lăsat nici ei mai prejos. Recu
noscători partidului și guvernului 
pentru minunatele condiții de ca
zare și Învățătură, ei s-au angajat 
să obțină în fiecare trimestru si 
la toate materiile ce se predau, 
numai note bune.

,..S-a înserat. Elevii au teșit 
de la cursuri. Adunați în gru
puri pe platoul de sport, în 
parcuri sau în holul bibliotecii 
discută, citesc, fac sport sau în~ 
tață pe dinafară bucăți din reper-, 
tortul noului program artistic, 
Mulți s-au adunat în jurul too. 
Suciu loan, vecbi miner, acum u- 
nul din pedagogii cei mai iubiți 
în școală. Acesta zîmbi, își drese 
glasul și reluă firul povestirii în
trerupte cu o seară înainte : Gre
va din 1929...



STEAGUL ROȘU
4

MineriiSemnarea declarației comune 
sovlcto-buigarc

in fruntea luptei greviste 
din Spania

SOFIA 19 (Agerpres).
La 19 mai, după înciieierea 

tratativelor, a fost semnată la 
Sofia declarația comună a de
legațiilor de partid și guver
namentale ale Uniunii Sovie
tice și Republicii Populare Bul
garia.

Declarația comună a fost 
semnată de : N. S. Hrușciov,

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., conducăto
rul delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovie
tice, și Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
conducătorul 
partid 
K. P.

delegației
și guvernamentale 

Bulgaria.

de
a

Mitingul de la Sofia
kov, Pîrvan Toșev, tehnolog 
uzinele de motoare electrice 
înaltă tensiune „Vasil Kolarov", 
Elena Țecova, studentă.

In aplauzele puternice, pre
lungite ale celor aproape 250.000 
de participanți la miting care 
umpleau piața și străzile înve
cinate, președintele Consiliului 
popular al Sofiei a înmînat 
lui N. S. Hrușciov titlul de ce
tățean- de onoare al Sofiei și 
cheia orașului.

A luat apoi cuvîntul N. S. 
Hrușciov care a rostit o amplă 
cuvîntare subliniată în repe
tate rînduri de 
plauze.

Mitingul a luat 
cordurile solemne 
ționalei.

O---------------

Cuvîntarea rostită de W. Ulbricht 
în Adunarea Națională 

a R. S. Cehoslovace

Sîmbătă după-amiază a avut 
loc în Piața „9 Septembrie" 
din centrul Sofiei un mare mi
ting al oamenilor muncii din 

capitala Bulgariei, consacrat 
vizitei delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii So
vietice în frunte cu N: s. Hruș
ciov.

La ora 18 la tribuna mauso
leului „Gheorghi Dimitrov" 
urcă N. S. Hrușciov, Todor Jiv
kov, Anton Iugov, membrii de
legației sovietice, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
bulgari.

Mitingul este deschis de Vla
dimir Videnov, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Sofia 
al P.C. Bulgar.

Au luat cuvîntul Todor Jiv-

Ia 
de

îndelungi a-

sfîrșit în a- 
ale Interna-

PRAGA 19 (Agerpres).
După cum transmite agen

ția Ceteka, la 18 mai în Adu
narea Națională a R. S. Ceho
slovace a luat cuvîntul W. Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale 
a R. D. Germane.

Referindu-se Ia relațiile din
tre R. D. Germană și Germa
nia occidentală, JV. Ulbricht a 
arătat între altele :'

Noi sîntem pentru normali
zarea relațiilor dintre cele două 
state germane. Considerăm că 
o colaborare pașnică și rațio
nală între acestea, în condi
țiile respectării principiilor co
existenței pașnice, este nu nu
mai necesară ci și posibilă.

O formă a coexistenței paș
nice între cele două state ger
mane o constituie, după păre
rea noastră, o confederație 
germană în care am putea in
clude și Berlinul occidental de
militarizat, neutru și liber.

Noi sprijinim tratativele din
tre reprezentanții S.U.A. și 
U.R.S.S. în problemele legate 
dc încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și de solu
ționarea problemei Berlinului 
occidental și dorim ca acestea 
să se soldeze cu rezultate po
zitive. R. D. Germană este gata 
să garanteze viitorul Berlinu
lui occidental, ca oraș neutru 
liber.

In ce privește comunicațiile

orașului liber Berlinul occi
dental cu lumea exterioară, aș 
vrea să subliniez din nou că 
noi sîntem gata să discutăm 
problema instituirii unui organ 
internațional de arbitraj, că
ruia să i se poată adresa toți 
cei care ar folosi comunicațiile 
R. D. Germane în drum spre 
Berlinul occidental, dacă ar 
considera că măsurile luate de 
R. D. Germană nu corespund 
(acordurilor respective.

Puterile occidentale doresc 
însă să creeze în locul unui or
gan de arbitraj un organ in
ternațional de control. Noi nu 
vom risca suveranitatea R. D. 
Germane în interesul vreunei 
instituții internaționale care în 
realitate ar dori să domine pe 
teritoriul nostru ca într-o co
lonie oarecare.

Premiza accesului liber în 
Berlinul occidental o consti
tuie lichidarea situației anor
male din Berlinul occidental, 
adică lichidarea regimului de 
ocupație și a politicii orașului 
de front, evacuarea unităților 
'de ocupație, lichidarea centre
lor subversive și respectarea 
suveranității R. D. Germane.

MADRID 19 (Agerpres).
In primele rînduri ale miș

cării greviste a oamenilor mun
cii din Spania se află minerii. 
Și aceasta nu numai în Astu
ria, cunoscută prin tradițiile 
ei revoluționare, ci și departe 
în sud, la Puertollano, (pro
vincia Ciudad-Real), incepînd 
de la 8 mai, în acest bazin 
carbonifer, relativ mic, sînt în 
grevă 6.000 de mineri și oa
meni ai muncii din alte ra

muri, care revendică cu hotă- 
rîre majorarea salariilor, res
tabilirea libertăților sindicale 
și dreptul la grevă.

Minerii din Puertollano sînt 
sprijiniți de muncitorii din 
toate întreprinderile industria
le mici, situate în această re
giune, de muncitorii din ate
lierele meșteșugărești, de con
structori, 
serviciile 
mali,.. Pe 
zeci de 
cărcate.
corespondenților străini, func
ționarii guvernului franchist 
califică această grevă ca „cea 
mai neplăcută dintre toate".

In nordul țării continuă lup
ta grevistă curajoșii mineri din 
Asturia, muncitorii de la șan
tierele de construcții navale șî 
de la alte întreprinderi indus-1 
triale din regiunea Bilbao. Du
pă cum anunță corespondenții 
«agențiilor de informații din 
străinătate, numai la Bilbao 
continuă greva peste 25.000 de 
muncitori din diferite ramuri 
de producție.

Incercînd să pună cu orice 
preț capăt luptei eroice a pro
letariatului spaniol, Franco a 
trimis la Oviddo (oraș princi
pal din Asturia) pe colabora
torul său apropiat Jose Solis 
Ruiz, secretarul general al Fa
langei (partidul fascist — 
N. R.), investit cu „putere ab
solută". La 17 mai, el a rostit 
o cuvîntare radiodifuzată în 
care i-a amenințat pe greviști. 
Totuși, după cum reiese din 
știrile din 18 mai ale corespon
denților străini, Asturia și re
giunea industrială
mîn principalele centre 
luptei greviste a 
muncii spanioli.

Bilbao ră- 
ale 

oamenilor

HL loineiiDla di mesă 
organizata le V. 1. Zorin

GENEVA 19 (Agerpres). --j 
TASS transmite :

La 18 mai V. A. Zorin, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., reprezen
tantul sovietic în Comitetul 
celor 18 state pentru dezar
mare, a organizat o conferință 
de presă.

La începutul conferinței de 
presă V. A. Zorin a făcut o de
clarație în care a prezentat 
unele rezultate ale discutării 
in Comitet a măsurilor primei 
etape de dezarmare și a ară
tat care este calea spre înlă
turarea divergențelor ivite. 
V. A. Zorin a răspuns apoi la 
numeroasele întrebări ale co
respondenților.

o
Descoperirea unei sucursale 

0. A. S. la Neapole
ROMA 19 (Agerpres).
La Neapole a fost descope- 

îită o organizație a fasciștilor 
italieni care, după modelul 
uitracolonialiștilor francezi, s-a 
autodenumit O.A.S. In noap
tea de 17 spre 18 mai 
arestați doi membri ai 
organizații.

A fost descoperit un 
secret în care se aflau
substanțe explozive, formulare 
cu antetul; „Comandamentul 
O.A.S., Biroul regional pentru 
Italia", precum și liste ale 
membrilor acestei organizații.

au fost 
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♦
♦ . ♦♦♦♦
♦♦

♦♦A

♦♦♦ 
t

♦♦♦Ф
♦♦♦♦
♦♦

♦♦♦♦
♦♦
♦*♦♦♦♦♦
♦♦♦

de funcționarii de la 
comunale, de ha- 

străzile orașului stau 
autocamioane nedes- 
Potrivit afirmațiilor

O=—

LONDRA. Primul ministru al 
Guyanci Britanice, Cheddy Ja- 
gan, a declarat la 18 mai, Ia o 
conferință de presă, că este 
nesatisfăcut de tratativele sale 
cu ministrul englez al Colonii
lor. Data acordării indepen
dențe* țării noastre, a spus Ja- 
gan, nu a fost stabilită.

DJAKARTA. La 19 mai s-a 
deschis la Djakarta conferin
ța Comitetului național indo
nezian al partizanilor păcii.

Amina Hidaiat, președintele 
comitetului, care a rostit o cu- 
vîntare la deschiderea confe
rinței, a subliniat necesitatea 
imperioasă a intensificării lup
tei pentru pace, pentru priete
nie intre toate popoarele, pen
tru dezarmare.
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>
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Dezarmarea generală, inclusiv 
distrugerea stocurilor de arme nucleare 

garanția menținerii păcii
NEW YORK 19 (Agerpres).
Pacea poate fi obținută prin 

dezarmarea generală, inclusiv 
distrugerea tuturor stocurilor de 
arme nucleare, se spune în bro
șura organizației americane „U- 
niunea umaniștilor", difuzată în 
rîndurile populației din S-U.A.

Printre fondatorii „Uniunii 
umaniștilor" se află cunoscuți 
pedagogi și profesori universi
tari, scriitori americani.

Autorii broșurii, editată în- 
tr-un tiraj de 1.000.000 exem-

plare, cheamă poporul american <; 
să lupte pentru pace. „In nâi~ 
nile așa-zisului om simplu — a- i 
rată ei — se află o forță uriașă. ( 
Dacă el se va pronunța pe^Atru ]' 
pace, glasul lui va fi as„țdat". t

In broșură sînt expuse pe larg 
consecințele unui război nuclear !; 
și se subliniază că așa-zisul pro- j- 
gram de asigurare a populației <. 
cu adăposturi nu micșorează, ci ( 
sporește primejdia unui război i : 
nuclear, contribuind la intensify j > 
carea încordării internaționale. <

$
Dezbateri furtunoase

în parlamentul grec
ATENA 19 (Agerpres). j— 

TASS transmite :
La 17 mai, în parlamentul 

grec a început discutarea pro
punerii opoziției de a se da 
vot de neîncredere guvernului. 
Dezbaterile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă furtunoasă. 
Deputății opoziției au criticat 
cu vehemență guvernul pen
tru falsificarea alegerilor par
lamentare, pentru politica sa 
internă și externă. Ei cer de
misia de urgență a guvernului, 
ținerea de noi alegeri parla
mentare libere. Iliu, deputat 
din partea partidului Uniunea 
Democrată de Stînga (E.D.A.), 
ă criticat guvernul pentru fap
tul că jertfește interesele na
ționale ale țării in favoarea 
N.A.T.O., punînd la dispoziție 
teritoriul grec pentru baze de 
rachete ale N.A.T.O.

Grecia, a declarat Iliu, tre
buie să iasă din N.A.T.O. și să 
semneze un acord internațio-

nai cu privire la transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii 
și în nici un caz să nu pășeas
că pe calea înarmării atomice 
si nucleare.

Liderul blocului burghez al 
partidelor de opoziție „Uniu
nea de Centru", Papandreu, a 
spus că in Grecia cresc lipsu
rile, șomajul și povara impo
zitelor. Țara aderă 1^ „Piața 
Comună" știind bine că o aș
teaptă catastrofa. Grecia fai,e® 
parte dintre primele țări ale 
Occidentului în ce privește 
cheltuielile militare pe cap de 
locuitor și se află pe unul din 
ultimele locuri în ce privește 
cheltuielile pentru nevoile în- 
vățămîntului.

Papandreu a cerut încetarea 
intervenției puterilor occiden
tale în treburile interne ale 
Greciei.

OBERLANDER RED1VIVUS...
Criminalul de război Ober

lander, fost ministru în guver
nul de la Bonn, a dat în jude
cată ziarul antifascist -„Die Tat" 
care apare la Frankfurt pe Main, 
El cere ziarului să-i plătească 
50.000 de mărci drept „dauna" 
pentru faptul că a fost inițiato
rul campaniei în urma căreia 
Oberlander „a trebuit să plece 
din postul său de ministru fe
deral".

După 
Tat" a 
1959 o 
demască 
pentru asasinarea în masă a lo
cuitorilor pașnici din Lvov de 
către trupele bitleriste în anul 
1941. Bazindu-se pe aceste ar
ticole, procuratura de la Bonn 
â deschis atunci o anchetă în ca
zul Oberlander și, sub presiunea 
opiniei publice, el a fost nevoit 
să demisioneze din guvernul 
R.F.G.

cum se știe, ziarul „Die 
publicat în septembrie 
serie de articole care 
vina lui Oberlander

însuși cancelarul Adenauer a 
fost nevoit să recunoască la 12. 
aprilie 1960 că Oberlander „a 
fost național-socialist și a făcut 
chiar parte din „cămășile brune'.

Lucrurile s-au schimbat însă 
repede. Procuratura de la Bonn 
a încetat curîrtd ancheta, iar a- 
poi i-a luat chiar apărarea lui 
Oberlander. Declarația mai sus 
citată a lui Adenauer nu l-a 
împiedicat pe cancelarul 
german ca peste 
o scrisoare de 
Oberlander.

Încurajat de 
ne, criminalul de război a înce
put să desfășoare o activitate 
intensă. Pe de o parte a început 
să se răfuiască cu toți care au 
demascat trecutul său criminal, 
în primul rînd cu ziarul „Die 
Tat". Pe de altă parte, și-a in
tensificat acțiunile politice de 
ațîțare.

La adunări deschise care au

vest~ 
doi ani să scrie 
reabilitare lui

această atitudi-

avut loc la Reitlingen și 
burg el a cerut ca
R.F.G. să se situeze pe o po
ziție „ofensivă". Germania oc
cidentală sau „va ridica barica 
de" sau „își va pierde liberta
tea" de acțiune politică, a spus 
el. Oberlander nu a ascuns cee 
ce înțelege prin poziție „ofen
sivă". Luînd cuvîntul la Ham
burg, în fața cadrelor de con
ducere ale U.C.D., el a chemat 
la o atitudine „sceptică" față de 
tratativele cu Uniunea Sovietică 
Mai mult de cit atît, a declara’ 
Oberlander, Occidentul este o 
bligat să tindă spre schimbarea 
prin război a 
țările Europei 
cum subliniază 
Volkszeitung", 
belicoase atît 
speriat chiar și 
ai U.C.D. care 
bilitarea fostului ministru de că 
tre cancelar". fAoertirecj
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orînduirilor din 
de răsărit. După 
Ziarul -„Deutsche 
aceste chemări 
de directe „ar, 
pe acei membri 
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PROGRAM OE RADIO
21 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Melodii popu
lare romînești, 9,00 Tinerețea 

•ne e dragă, 9,20 Fragmente din 
opera comică populară „Pă
cală" de Sabin Drăgoi, 10,30 
Muzică de estradă, 12,00 Mu
zică ușoară, 14,00 Călătorie 
muzicală, 15,05 Soliști romîni 
de muzică ușoară, 16,15 Vor
bește Moscova I 17,30 Priete
na noastră cartea, 18,00 Con
cert de estradă, 19,00 Almanah 
științific, 20,40 Concert popu
lar, 21,25 Muzică populară ro- 
mînească cerută de ascultători. 
PROGRAMUL II. 12,15 Concert 
popular, 13,22 Concert de mu
zică ușoară, 14,03 Arii și duete 
din opere, 15,30 Muzică popu ■ 
Iară romînească, 16,30 Coruri 
și dansuri din operete, 17,90 
Soliști și formații de muzică 
ușoară, 19,00 Program de uver
turi, 19,40 Ghid muzical (27У, 
(reluare), 21,15 Recital „Tudor 
Arghezi" .Aspecte de la recita
lul organizat de Comitetul de 
Radiodifuziune și Televiziune.
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